
 

1 

 



 

2 

 

 

  
 الث اِلث رس  الد  

 
 

 

 



 

3 

 
احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم 

 :الّدين أّما بعد

ين أيب حممد فق الدّ موّ : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام :  فهذه مذاكرة الدرس الثالث من شرح  كتاب
 -رمحه اهلل تعاىل- سيدامة املقدّ عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قُ 

 : -رمحه اهلل –قال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ذا استفدت من قول املصنف أعاله؟ما 

 .صوص الشرعية  من جهة النّ ه باب ال يؤخذ إاّل باع السلف يف هذا الباب وأنّ وجوب اتّ 

 

ْرنَا اْلُمْحَدثَات ،َوَقْد أُِمْرنَا بِاالْقِتَفاِء ِِلثَارِِهْم ، واالْهِتَداِء مبَنارِِهم " قال   هل يكفي "  َوُحذِّ
 ؟متبعا دون اجتناب البدعأن يكون العبد 

اِء بم نارِِهم، ث ات، و أ ْخِبْرن ا أن َّه ا ِمن   و ق ْد أ ِمْرن ا بِاالْقِتف اِء ِِلث ارِِهْم ، واالْهِتد  ْرن ا اْلم ْحد  و ح ذِّ
ِت، ف  ق ال   ال  ِبس نَِّتي و س ّنِة اْلخ ل ف اِء الّراِشِدين   ع ل ْيك م" -ص لَّى اهلل  ع ل ْيِه و س لَّم -النَِّبيُّ  الضََّل 

ْهِديِّين  ِمْن ب  ْعِدي، ِإيّاك ْم  اْلم  ه ا بِالنّ و اِجِذ، و  ث اِت اْْل م وِر، ف ِإنّ ع ضُّوا ع ل ي ْ ث ٍة ِبْدع ٌة،  و م ْحد  ك لَّ م ْحد 
ل ةٌ   " و ك لَّ ِبْدع ٍة ض َل 
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 البدع عن بعيدا يكون حّت  بعمتّ  أنا اإلنسان يقول أن يكفي ال ألنّه.االبتداع من -باإلتباع األمر- مع حذرنا
يوضح هذا حديث .النفي و اإلثباتاإلسالم كّله قائم على و . البدع فقد كفينا مؤنة التشريع من احلذر من دفالبّ ،

ْهِديِّين  ِمْن ب  ْعِدي، ع ل ْيك م: ))رسول اهلل ِإيّاك ْم  ِبس نَِّتي و س ّنِة اْلخ ل ف اِء الّراِشِدين  اْلم  ه ا بِالنّ و اِجِذ، و  ع ضُّوا ع ل ي ْ
ث اِت اْْل م وِر، ف ِإنّ  ل ةٌ  و م ْحد  ث ٍة ِبْدع ٌة، و ك لَّ ِبْدع ٍة ض َل   ((ك لَّ م ْحد 

 

 ِبُسنَِِّت َوُسّنِة اْْلَُلَفاِء الرّاِشِديَن اْلَمْهِديِّنَي ِمْن بَ ْعِدي، َعَلْيُكم :ماذا استفدت من احلديث   
َها بِالنّ َواِجِذ، َوِإيّاُكْم َوحُمَْدثَاِت اأْلُُموِر، َفِإنّ   ؟ُكلَّ حُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ  َعضُّوا َعَلي ْ

 باب يف روهقرّ  فيما عليهم اْلروج وعدم السلف اتباع وجوب على الةالدّ  العظيمة األحاديث من احلديث هذا
 .االعتقاد

 

 اشرح احلديث شرحا خمتصرا؟  

  مبزيد املهدّيني الراشدين اْللفاء وسنة طريقِت هي الِت سنِت الزموا :أي أمر فعل اسم :  َعَلْيُكم :قوله 

 .بالفهم هبا واالعتناء هبا اإلهتمام

  واالقتداء باالهتداء أمر:  ِبُسنَِِّت َوُسّنِة اْْلَُلَفاِء الرّاِشِديَن اْلَمْهِديِّنَي ِمْن بَ ْعِدي َعَلْيُكم: قوله 

 .املهدينّي  اشدينالرّ  باْللفاء

 األمر- مع حذرنا: َضاَلَلةٌ ُكلَّ حُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة  َوِإيّاُكْم َوحُمَْدثَاِت اأْلُُموِر، َفِإنّ : قوله 

 . البدع عن بعيدا يكون حّت  بعمتّ  أنا اإلنسان يقول أن يكفي ال ألنّه.االبتداع من -باإلتباع
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 ةسنّ  أنّ  منه يفهم هل، ُسّنِة اْْلَُلَفاِء الرّاِشِديَن اْلَمْهِديِّنَي ِمْن بَ ْعِديوَ ِبُسنَِِّت  َعَلْيُكم :قوله   
ألّن الواو )ذلك؟ على الدليل وما وسلم؟ عليه اهلل صلى النيب ةسنّ  ختالف اشدينالرّ  اْللفاء

 (حرف عطف يأيت غالبا للمغايرة عند البلغيني

  :ألنّ  -والسالم الصالة عليه- هسنتّ  ختالف ال تهمسنّ  فإنّ  ذلك منه يفهم ال

 عموما الصحابة باتباع أمر -وعال جلّ - اهلل. 
  ّاملهدينّي  اشدينالرّ  باْللفاء واالقتداء باالهتداء أمر والسالم الصالة عليه الرسول إنّ  ث. 
  ّبكر أيب بعدي من باللذين اقتدوا)) فقال وعمر بكر أيب خبصوص أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب إن ث 

 .للتحسني حمتمل احلديث هذا (( وعمر
 (( يرشدوا وعمر بكر أبا يطيعوا نوإ)) قال -وسلم عليه اهلل صلى- هنّ أ مسلم اإلمام صحيح يف وجاء 

 

 ال الذي الفاصل احلدّ  هو ماف.ةوالسنّ  للكتاب بعةمتّ  اأنّ  تزعم الفرقو  الطوائف كلّ  
 والسنة؟ للكتاب باعاإلتّ  حقيقة يف جداال يقبل
 ،السلف وإتباع ،السلف فهم هو  ةوالسنّ  للكتاب االتباع حقيقة يف جداال يقبل ال الذي الفاصل احلدّ 

 .به أمرنا الذي فهمهم وإتباع
 املوصلة الطريق يف هوالشبّ  األهواء يزرعون ممن الطوائف وباقي املنصورة الطائفة بني يفرق عظيم أصل وهذا

 .ةوالسنّ  للكتاب الصحيح الفهم إىل
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 اشرحي هذا األثر شرحا خمتصرا مع ذكر ماذا استفدت منه؟ 
  أي التزموا الكتاب و السّنة من غري زيادة وال نقصان:  اتَِّبُعوا :قوله. 

 يكفي فال. .اإلبتداع من باإلتباع األمر مع أي حتدثوا بدعة يف الّدين ،فحذرنا:تَ ْبَتِدُعوا َواَل : قوله 

 . البدع عن بعيدا يكون حت متبع أنا اإلنسان يقول أن

 أن حنتاج فال، ينالدّ  هذا يف بالتشريع تكفل اهلل نّ فإمؤنة التشريع كفيتم :أي :فَ َقْد ُكِفيُتمْ : قوله 

 .اِلثار اونقفو  فقط عنتبّ  أن حنتاج اوإنّ  نبتدع نوأ نشرع

 
 .عليهم اهلل رضوان السلف فهم على ةوالسنّ  نالقرآ باعاتّ  ضرورة :يستفاد منه   

 .فافعل بأثر إاّل  رأسك حتكّ  ال أن استطعت نإ: -رمحه اهلل–قال الشعيب           
 
 
 
 
 
 
 
 

 ."ك ِفيت مْ ت  ْبت ِدع وا ف  ق ْد   اتَِّبع وا و ال  "ر ِضي  اهلل  ع ْنه  -و ق ال  ع ْبد  اهلِل بن  م ْسع ود 
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 باع آثار السلف وفيه فوائد عظيمة اِلثار وأقواها يف اتّ هذا األثر من أعظم 

 اذكريها؟ 

 ما فكلّ  جماوزهتم وعدم السلف آثار باعاتّ  يف وأقواها اِلثار أعظم من األثر هذا 
 . الدواء و الشفاء ففيهفيه ،  لكالمهم فارجع عليك شكلأ

   أن نقف حيث ، و السلفعدم جتاوز كالم :فيه   ِقْف َحْيُث َوَقَف اْلَقْومُ  :قوله

 (إمام فيه لك ليس قوال تقل ال) : -رمحه اهلل– حنبل بن محدأ قالو هلذا ، وقفوا

 بعد احلادثة األقوال أن على التفسري أصول مقدمة يف اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ نصّ و 
 .مبتدعة التابعني وبعد بالتفسري الصحابة

 "بساحله األنبياء وقف حبرا خضنا": وفهمهم للسلف املخالفون وقال

  فيه:نَاِفٍذ َكفُّوا وبَِبَصرٍ  ، فَِإن َُّهم َعْن ِعْلٍم َوقَ ُفوا: قوله: 

 سلمأ السلف منهج إن" قوهلم وهي املتكلمون هبا تكلم مقولة أشهر على الردّ -
 ."حكموأ علمأ اْللف ومنهج

ًما م ْعن اه    -ر ِضي  اهلل  ع ْنه  -و ق ال  ع م ر  بن  ع ْبِد اْلع زِيِز  ِقْف ح ْيث  و ق ف  اْلق ْوم ، ف ِإن َّه م " :ك َل 
ِفيه ا  ن اِفٍذ ك فُّوا، و ه ْم ع ل ٰى ك ْشِفها ك ان وا أ ق ْو ى، و بِالف ْضِل لْو ك ان   ع ْن ِعْلٍم و ق  ف وا، وبِب ص رٍ 

ث ه  ِإالَّ م نْ  ْدي  ه ْم، و ر ِغب  ع ْن  أ ْحر ى، ف  ل ِئْن ق  ْلت ْم ح د ث  ب  ْعد ه م، ف م ا أ ْحد  خ ال ف  ه 
 وت ك لَّم وا ِمْنه ِبم ا ي ْكفي، ف م ا ف  ْوق  ه ْم م ح سِّر، و م اي ْشِفي،  س نَِّتِهْم، و ل ق ْد و ص ف وا ِمْنه  ما

ه م ق  ْوٌم ف ج ف ْوا، و ت ج او ز ه مْ  ، ل ق ْد ق صَّر  ع ن ْ آخ ر ون  ف  غ ل ْوا، وِإن َّه ْم ِفيم ا ب  ْين   د ون  ه ْم م ق صِّر 
 ."م ْست ِقيمٍ  ذ ِلك  ل ع ل ٰى ه ًدىٰ 
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 .وقف السلف عن علم ال عن جهل-

  َخاَلَف َهْديَ ُهْم،  بَ ْعَدُهم، َفَما َأْحَدثَُه ِإالَّ َمنْ فَ َلِئْن قُ ْلُتْم َحَدَث  :قوله
َيْشِفي، وَتَكلَُّموا ِمْنه مبَا  َوَرِغَب َعْن ُسنَِّتِهْم، َوَلَقْد َوَصُفوا ِمْنُه ما

 :فيه: َيْكفي
ث بعدهم فليس فيه إال خمالفة هديهم، والزهد يف سنتهم وإال حدِ ما أُ أّن   -

 .يشفي وتكلموا فيه مبا يكفيين ما فقد وصفوا من الدّ 
 ُهم قَ ْوٌم  َفَما فَ ْوقَ ُهْم حُمَسِّر، َوَما :قوله ُدونَ ُهْم ُمَقصُِّر، َلَقْد َقصََّر َعن ْ

 آَخُروَن فَ َغَلْوا، وِإن َُّهْم ِفيَما بَ نْيَ َذِلَك َلَعَلٰى ُهًدىٰ  َفَجَفْوا، َوجَتَاَوَزُهمْ 
 :فيه: ُمْسَتِقيم

 :قسمان الصحابة بعد جاءت الِت احملدثاتأّن  -   
  .فكان جافيا من قصر يف اتباعهم : مقصر -1
 . من جتاوزهم فلم يأخذ بأقواهلم وباعتقادهم فكان غاليا: حمسر  -2
 .الصراط املستقيم بني الغلو و التقصري   
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ما فيه من على  طريقة السلف أسلم وطريقة اْللف أعلم وأحكم، وهذا القول: ومن املشهور عندهم قوهلم
 :التناقض قد يوصل إىل الكفر، فهو

أعلم وأحكم  طريقة الّسلف أسلم، وال يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغريها: م قالوافيه تناقض، ألنّ  :أوالً 
السالمة واحلكمة يف سلوك هذه  ألن األسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم فال سالمة إال بعلم بأسباب

 .األسباب

 واحلكمة من التحريف والتعطيل؟ مأين العل :ثانياً 
وأصحابه ألن طريقة  -صلى اهلل عليه وسلم-ؤالء اْلالفون أعلم باهلل من رسوله ه يلزم منه أن يكون :ثالثاً 

 .وأصحابه -صلى اهلل عليه وسلم-هي طريقة النيب  السلف
فتجهيله ضد  وتسفيهه، -صلى اهلل عليه وسلم-أنا قد تصل إىل الكفر ألنا تستلزم جتهيل النيب  :رابعاً 

 .العلم، وتسفيهه ضد احلكمة، وهذا خطر عظيم
أرادوا هبا معىن صحيحاً ألن هؤالء حبثوا وتعّمقوا وخاضوا يف أشياء كان  وإن فهذه العبارة باطلة حت

 .يتكلموا فيها فإن خوضهم يف هذه األشياء هو الذي ضّرهم وأوصلهم إىل احلرية والشك السلف مل

 اهلل حق قدره وما قدروا: باب ما جاء في قول اهلل تعالى( لمفيدالقول ا)كتاب 
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 من هذا األثر؟ استفدتاذا م 

 يوم إىل منهجهم على تبعهم ومن والتابعون الصحابة وهم -السلف لزوم وجوب 
 .فيك وطعنوا موكواهتّ  وقلوك اسالنّ  رفضك وإن.آثارهم ولزوم  -ينالدّ 

 قدو . باطلة افإنّ  وهاواستحسنّ  وهاحسنّ  مهما وجمانبتها الرجال آراء اتباع من التحذير 
 .كثرية نصوص يف وأهله  الرأي و اِلراء عن التحذير جاء

 ي وِحي ب  ْعض ه ْم ِإل ى ) تعاىل عنهم قال باحلقّ  ليلبسوه الباطل يزخرفون الباطل أهل
 البالغة عندهم، وعلوم، فهوم وهلم، ألسنة هلمألنّه  (ب  ْعٍض ز ْخر ف  اْلق ْوِل غ ر ورًا

 وأوتوا فهوما يؤتوا ومل علوما أوتوا" ،فإّنم يزخرفونه وما اكفإيّ  ،انوالبيّ  ،والفصاحة
 ."زكاءا يؤتوا ومل ذكاء

 
 
 
 
 
 
 

م ام  أ ب و ع ْمٍر اْْل ْوز اِعيُّ ر ِضي  اهلل  ع ْنه   ِبآث اِر  علْيك  ”: و ق ال  اْْلِ
ِإيَّاك  و آ ر اء  الرِّج الِ  ، و  ِإْن  م ْن س ل ف  و ِإْن ر ف ض ك  النَّاس  و 

 “ل ك  بِاْلق ْولِ  ز ْخر ف وه  
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 اذا يستفاد من هذا األثر؟م 

  وال أحرصألنّنا لن نكون  ،نتجاوزهم وال السكوت عّما سكت عنه الصحابة 
 هذه سلف من أخشع وال أخشى وال أخشع وال أتقى وال أكمل وال أعلم وال أفضل
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من األمة

 باقية هلم بقىي وال يذيبهم هذا إىل عالبد  أهل حماكمة. 
 الولع باِلراء ممّا حيدث البدع و الضالالت. 
  بتدع و صاحب الباطل اإلنقاع عن اجلواباملمآل. 

 
  انتهت مقدمة الشيخ وخالصتها

 .قالوه و قّرروه ما يّتبعوا أن بعدهم من على الواجب و األبواب هذه يف السلف إمجاع اثبات
 

 

 

 

ه ا و ق ال  م ح ْمد  بن  ع ْبِد الرِّْحم ِن اْْل ْدر ِميُّ ِلر ج ٍل ت ك لَّم   ه ْل ع ِلم ه ا ر س ول  : بِِبْدع ٍة و د ع ا النَّاس  ِإل ي ْ
ل ْم ي  ْعل م وه ا، : ي  ْعل م وه ا؟ ق ا ل و أ ب و ب ْكٍر و ع م ر  و ع ْثم ان  و ع ِليٌّ أْو ل مْ  -و س لَّم  اهلل  ع ل ْيِه  ص لَّى-اهلِل 
ءِ : ق ال   ؟ ق ا ل الرَّج ل   ف ش ْيٌء ل ْم يْعل ْمه ه ؤ ال  أ ف  و ِسع ه ْم  :ف ِإنِّي أ ق ول  ق ْد ع ِلم وه ا، ق ال  : أ ع ِلْمت ه  أ ْنت 

، و ِسعه ْم، ق ا ل: ل ْم ي س ْعه ْم؟ ق ا ل م وا ِبِه و ال  ي ْدع وا النَّاس  ِإل ْيِه، أ مْ أ ْن ال  يت ك لَّ  ف ش ْيٌء و ِسع  : ب َل 
؟ فانْ ق ط ع   -ص لَّى اهلل  ع ل ْيِه و س لَّم  - ر س ول  اهللِ  ِليف ة ،  وخ ل ف اء ه ، ال  ي س ع ك  أ ْنت  الرَّج ل ، ف  ق ال اْلخ 

 .ل ْم ي س ْعه  م ا و ِسع ه مْ  ال  و سَّع  اهلل  ع لٰى م نْ : او ك ان  ح اِضرً 



 

12 

 ؟بني وجه ذلك بعد أن فرغ املصنف من املقدمة ذكر معرفة الربّ 

على ثبت فيها امجاع السلف أالِت  السلف بآثار احلافلة املقدمة هذه من -اهلل رمحه- فرغ املّ 
 تبارك -الرّب  معرفة: وهو  اللمعة هلذه مقاصده من دمقص أول إىل انتقلأبواب العقيدة ،

فذكر املصنف مجلة من  ،-وعال جلّ - وأفعاله وصفاته أمسائهو ذلك  مبعرفة  -وتعاىل
 .إليها يف باقي الصفات الِت مل يذكرهاالصفات كقواعد عامة، يرجع 

 : يف باب األمساء و الصفات وهي إذا ضبطت القاعدة العامة سهل ما يكون هذا أوفهم 
 .و نظريها من اِليات ﴾َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴿

الذين بنّي إمجاعهم  عليهم بفهم السلف رضوان اهلل القرآن والسنةمن إاّل إىل اهلل وال يتعرف 
 .يف ذلك فيما سبق يف املقدمة

 

ملاذا يذكر املصنفون يف "َفِممَّا َجاَء ِمْن َآيَاِت الصَِّفاِت  : "قوله 
 ؟التبعيضية سياق النصوص منصرات العقيدة عند خمت
 

أمثلة يسار على  ا يريدون ذكر قواعد عامة ث يذكرونم ال يريدون التقصي واحلصر وإنّ ألنّ 
 .طريقتها
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 الِت ذكرها املؤلف  -سبحانه و تعاىل–اهلل  صفاتبعض 
 

 الوجه:  الصفة األوىل 

 :-رمحه اهلل–قال 

 

 

 

 ؟ما الدليل؟هل الوجه صفة من صفات اهلل  

ثابت هلل تعاىل بداللة الكتاب و السّنة و إمجاع صفة من صفاته سبحانه و تعاىل، الوجه نعم 
 .،فيجب إثباته له بدون حتريف وال تعطيل و ال تكييف و ال متثيلالسلف 

 :الدليل 

 .﴾ َواإْلِْكَرامِ  اجَلاَللِ  ُذو بِّكَ  رَ  َوْجهُ  بَ َقىٰ ي وَ ﴿:  قوله تعاىل :من القرآن-

 ﴾ َوْجَهه ِإاّل  َهاِلكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ ﴿ :وتعاىل تبارك قولهو 
 يف الشيخان رواه ما أصرحها من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن كثرية: من السّنة-

 تبارك مرهبّ  يروا أن وبني القوم بني وما)) :قال -وسلم عليه اهلل صلى- النيب أنّ  صحيحيهما
 .عليه متفق احلديث وهذا ((عدن ةجنّ  يف وجهه على الكربياء رداء إال وتعاىل

 اجَلاَللِ  ُذو بِّكَ  رَ  َوْجهُ  بَ َقىٰ ي وَ ﴿: من اِلية بالغيا ما وجه الداللة
 ؟على أّن الوجه صفة هلل ﴾ َواإْلِْكَرامِ 

ق ٰى و ْجه  ر بِّك   ف ِممَّا ج اء  ِمْن آ ي اِت الصِّف اِت ق  ْول  اهلِل ع زَّ و ج ْل﴿  ﴾ و ي  ب ْ
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 واإلكرام باجلالل ونعته الوجه هذا وصف اهلل أنّ ،تعاىل للربّ  صفة الوجه أنّ  على لايدّ ممّ 
 اجلالل "ذي" ربك وجه ويبقى :لقال الذات أراد كان ولو للموصوف، تابعة الصفة :ألنّ 

 باجلالل وجهه وصف هفإنّ ﴾ َواإْلِْكرَامِ  اجَلاَللِ  ُذو بِّكَ رَ  َوْجهُ  بَقىٰ ي وَ ﴿ قال   اواإلكرام،فلمّ 
 .وتعاىل تبارك واإلكرام

 
 يدانال:   الصفة الثانية

 -رمحه اهلل-قال 

 

 

 هل اليدان صفة هلل تعاىل ؟ما الدليل؟

 .ة واإلمجاع عليهماالسن تدلّ  وكذلك اليدين لنفسه أثبت وتعاىل تبارك الربّ ،فنعم 
 :الدليل

  ﴾ َمْبُسوطََتانِ  َيَداهُ  َبلْ ﴿ :من القرآن-
 تبارك للربّ  الوصف هذا على لتدّ  دليل مائة جتاوزت" القيم ابن قال كثرية،:من السّنة -

 "وتعاىل
 
 

 (سبب نزوهلا)اِلية؟ ملاذا أخرب اهلل سبحانه و تعاىل هبذه

 َبلْ ﴿ بقوله عليهم اهلل فردّ  ﴾ َمْغُلوَلة اهللِ  يدُ ﴿ قالوا الذين اليهود على الردّ  معرض يف أخرب هبا
 ﴾ َيَشاء َكْيفَ  يُنِفقُ  َمْبُسوطََتانِ  َيَداهُ 

اه    م ْبس وط ت اِن﴾ و ق ول ه  س ْبح ان ه  و ت  ع ال ى﴿ب ْل ي د 
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بيان لثالث طوائف يف صفة  ﴾ َمْبُسوطََتانِ  َيَداهُ  َبلْ ﴿يف قوله تعاىل  
 ؟اذكرها اليدين

  فيها النقص وأثبتوا تعاىل هلل اليدّ  صفة أثبتوااليهود.  
 فيها الكمال وأثبتوا الصفة هذه أثبتوا ةالسنّ  أهل. 
  ّالكمال ونفت النقص ونفت الصفة نفت ةاجلهمي. 

 
 نفسال:   الصفة الثالثة

 
 
 
 
 
 

  هل النفس صفة من صفات اهلل؟ما الدليل؟
 وأثبتها لنفسه وتعاىل تبارك بّ الر  أثبتها الِت -سبحانه و تعاىل –نعم هي صفة من صفاته 

 بآرائهم متأولني ذلك يف يدخلوا ملو  وتعاىل، تبارك اهلل أراد ما على بعدهم ومن السلف أئمة
 بأهوائهم متومهني وال

 :الدليل
 ، ﴾ نَفِسكَ  يف  َما أَْعَلمُ  َواَل  نَفِسي يف  َما تَ ْعَلمُ ﴿ :من القرآن -

  ﴾ نَفَسه اهللُ  َوحُيَذِّرُُكمُ ﴿:و قوله 
 أنت عليك ثناء أحصي ال)):  والسالم الصالة عليه النيب قول :من السّنة-

 .((نفسك على أثنيت كما

م  أنَّه  ق ال   ﴿ت  ْعل م  م ا ِفي  و ق ول ه  ت  ع ال ٰى إْخبارًا ع ْن ِعيس ٰى ع ل ْيِه السََّل 
م  اْلغ ي وبِ  ن  ْفِسي و ال  أ ْعل م  م ا ِفي ن  ْفِسك    ﴾ ِإنَّك  أ نت  ع َلَّ
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 الوجه؟-اليدان-النفس: ما نوع الصفات التالية

 .،وصف اهلل هبا نفسه،وال تنفك عنههي صفات ذاتية 
 
 

 يء و اإلتياناجمل:   واْلامسة الصفة الرابعة

 
 
 
 
 
 

 من صفات اهلل؟ما الدليل؟و ئ و اإلتيان هل اجمل
من  ،نؤمن هبماعليهما ونصوا ،ةاألمّ  هذه سلف امهب وآمن تعاىل اهلل كتاب امعليه لدّ  نعم،

 .غري حتريف و ال تأويل وال تكييف وال متثيل
 :الدليل

 يوم سبحانه اهلل جميء :أي ﴾َصفًّا َصفًّا َواْلَمَلكُ  َربُّكَ  َوَجاءَ ﴿ تعاىلقوله  :صفة المجيء-
 .يتأولونه وال بهون يؤمن فأهل السّنة و اجلماعة القضاء لفصل القيامة

: و قوله اْلَغَماِم﴾ مِّنَ  ظَُللٍ  يف  اهللُ  يَْأتِيَ ُهمُ  َأن ِإال يَنظُُرونَ  ﴿َهلْ :قوله تعاىل  :صفة اْلتيان -

  َربَُّك﴾ يَْأيت  ﴿َأوْ 
 
 
 
 

﴾ و ق  ْول ه  ت  ع ال ى﴿ه ْل ي نظ ر ون  ِإالَّ أ ْن و ق  ْول ه  س ْبح ان ه ﴿و ج اء  ر بُّك 
 اللَّه  ِفي ظ ل ِل ِمن  اْلغ م اِم﴾ ي ْأتِي  ه مْ 
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 ما نوع صفِت اجمليء و اإلتيان ؟
 قال إذا" :اهلل رمحه املبارك بنا قال وهلذا يشاء، ما يفعل وتعاىل تبارك بالرّ  ألنّ صفة فعلية 

 . "يشاء ما يفعل برب أؤمن أنا فقل السماء إىل ينزل برب   أكفر أنا:اجلهمي لك
 
 

 ؟ فرق اإلتيان وصفة اجمليء صفة بني هل 

 الربّ  كلٍ  وعلى ،أعمّ  اإلتيان وأن واجمليء اإلتيان بني قافر  العلم أهل بعض ذكر 
 كيف ويأتِ  باإلتيان نفسه ووصف يشاء كيف فيجيء باجمليء نفسه وصف وتعاىل تبارك
 . يشاء

 
 الرضى:   الصفة السادسة

 
 
 
 
 

 هل الرضى من صفات اهلل؟ما الدليل؟ 
 .هي صفة ثابتة بالكتاب و السّنة و إمجاع سلف األمة ،نؤمن هبا كما يليق جبالله عم ،ن

ه ْم و ر ض وا :قوله تعاىل : بدليل    ع ْنه ﴾ ﴿ر ِضي  اللَّه  ع ن ْ

 

 ؟نوع صفة الرضىما  .

  .عباده على وتعاىل تبارك الربّ  هبا رفعت الِت الفعلية الصفات من الرضا

ه ْم و ر ض وا  ع ْنه ﴾ و ق  ْول ه  ت  ع ال ى﴿ر ِضي  اللَّه  ع ن ْ
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 ؟-سبحانه و تعاىل–على من يرضى اهلل 
 عليهم الصحابة عن رضي ولذلك عظيم أمر وهذا الرضا، مبوجب تصفا من على يرضى
 .اهلل رضوان

 
 
 هل الرضا هو الثواب؟  

 اهلل أن يقولون السنة وأهل.وقد فسره بالثواب أهل التعطيل ال، هو رضا حقيق يليق باهلل 
 السنة ويف الكتاب يف ثابت الرضا وهذا ،يُثيبهم أن يريد هبأنّ  يقال أن رضاه وليس ،يرضى

 .األمة ع  سلفا مجوبإ
 

 احملبة:   الصفة السابعة

 
 
 
 

 من صفات اهلل؟ما الدليل؟  بةهل احمل
 .-جّل وعاّل –نعم من صفاته 

 السلف أنّ   -اهلل رمحه -تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر وقد وحُيَب، حيُِب وتعاىل تبارك الربّ ف 
 .املنازل أعلى من وهذه -حُيَب وأنه حيُِب وتعاىل تبارك هأنّ  يثبتون يعين -اوهذ هذا يثبتون
 : الدليل

 ي ِحب ُّه ْم و ي ِحبُّون ه ﴾﴿تَ َعاىَلٰ  قَ ْولُهُ :  من القرآن-

 على اهلل يفتح ورسوله اهلل وحُيبه ورسوله اهلل حيب رُجال غدا ايةالرّ نّي ألعط)) :  من السّنة- 
 .((يديه

 

 و ق  ْول ه  ت  ع ال ٰى﴿ي ِحب ُّه ْم و ي ِحبُّون ه ﴾
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 هل كان  الصحابة يسألون رسول اهلل عن معاين الصفات؟ 
 عن الصفات دثهمحيملّا كان  والسالم الصالة عليه النيب عنهم اهلل رضي الصحابةمل يسأل -

 .واضحة،ظاهرة معانيها نألّ  تالوهتا، سوى ءشي عن 
 

 هي الثواب؟ ما دليلك؟ هل احملبة
 رُجال غدا ايةالرّ نّي ألعط)) والسالم الصالة عليه قال ملا : ليست احملبة هي الثواب و الدليل 

 .((يديه على اهلل يفتح ورسوله اهلل وحُيبه ورسوله اهلل حيب
 مفإنّ  املعطلة تقوله كما الثواب هو مراده كان فلو يُعطاها، همأيّ  ليلتهم يدوكون الناس بات
 .يثابون عنهم اهلل رضي مجيعا

 
 الغضب:   الصفة الثامنة

 
 
 
 
 

 من صفات اهلل؟ما الدليل؟ غضب هل ال
فوجب إثباته .وهو ثابت بالكتاب و السّنة و إمجاع السلفنعم من صفاته سبحانه و تعاىل 

 .من غري حتريف و ال تعطيل وال تكييف و ال متثيل

 ع ل ْيِهْم﴾ ﴿وغ ِضب  اللَّه  قَ ْولُُه تَ َعاىَل يف اْلُكفَّارِ :الدليل  

ألنّه سبحانه و  ومن فسرّه باالنتقام من أهل التعطيل فقد حّرف النّص عن ظاهره
. انتقمنا منهمأي أغضبونا .فلما آسفونا:غاير بني الغضب واالنتقام فقال تعاىلتعاىل 

 ع ل ْيِهْم﴾ و ق  ْول ه  ت  ع ال ى ِفي اْلك فَّاِر﴿وغ ِضب  اللَّه  
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رمحه أضفتها من شرح الشيخ العثيمني -.ه غريهعلى أنّ  فجعل االنتقام نتيجة للغضب فدلّ 
 .لمعة اإلعتقاد بتصرفاهلل ل

 أو الُسْخط طخَ السَّ :   الصفة التاسعة

 
 
 
 

 من صفات اهلل؟ما الدليل؟  سخطهل ال
  وصف وتعاىل تبارك اهلل ط من صفاتالسُّخْ  أو سَخطلا صفةنعم 

 :الدليل
ِلكَ  :قال كما :من القرآن -  ﴾ اهللَ  َأْسَخطَ  َما ُعواتّبا ّنمُ بِأَ  ﴿ذَٰ
 سخطك من برضاك أعوذ ين إ اللهم)):  -عليه الصالة و السالم–دعاء النيّب : من السّنة-

 .عائشة حديث من مسلم عند كما ((عقوبتك من ومبعافاتك
 .وتعاىل تبارك الربّ  ّينهب ما على زيادة يطلبوا ومل أولوهيت ملو  هذا على جممعون والسلف-
 

 

 

 

 

 

 ﴾ ِرْضو ان ه   و ق  ْول ه  ت  ع ال ى ﴿ات َّب  ع وا م ا أ ْسخ ط  اللَّه  و ك رِه وا
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 كراهةال:   عاشرةالصفة ال

 
 
 
 

 من صفات اهلل؟ما الدليل؟  كراهةهل ال
 تعاىل هلل  الكراهة صفة يثبتون السنة أهل

 :الدليل
 ﴾ك رِه  اللَّه  اْنِبع اث  ه مْ  ﴿ :من القرآن-

 البخاري رواه ((املال وإضاعة السؤال وكثرة وقال قيل لكم كره اهلل نّ  إ)) :من السّنة-
 .وغريه

 
 اذا كره اهلل إنبعاث املنافقني؟ مل 
 . فيه رغبتهم لعدم املنافقني إنبعاث كره وعال جل اهلل 
 

 ؟-سبحانه وتعاىل–ماذا يكره اهلل 
 ذلك ومن جالله جلّ  يشاء ما واألشخاص واألفعال الصفات من-وتعاىل تبارك -لربّ ا يكره

 وإضاعة السؤال وكثرة وقال قيل لكم كره اهلل نّ  إ)) والسالم الصالة عليه نبيُّه به أخرب ما
 .((املال

 
 الرضى؟-احملبة-السخط-الغضب-الكراهة: ما نوع الصفات 

 صفات فعلية
 

 ك رِه  اللَّه  اْنِبع اث  ه ْم﴾ ت  ع ال ى ﴿و ق  ْول ه  
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 -؟ كذلك ذاتية الفعلية الصفة تكون مت

  املتجددة أو عالنو  املتعددة الذاتية الصفات هي الفعلية الذاتية الصفة
 فعلية ذاتية صفة الكالم صفة :مثال
 ذاتية قوهلم معىن هو هذاوع الن قدمي وكونه اِلحاد حادث عالنو  قدمي الكالم يقولون وهلذا
 . فعلية قوهلم معىن هذا اِلحاد حادث وكونه

 

 انتهى و هلل الحمد و المّنة
 

 


